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Zamenhof Ünnepség a Nemzetek Házában
keit hallhattuk.. A kulturális blokk után dr Rátkai
Árpád Zamenhof igazi nevéről és dr Dudich Endre
Ivo Lapenna – 100 éves címmel tartott kiselőadást.
Az előadások után a tiszafüredi általános iskolások
műsora következett. Az első rész zárása egy
kerekasztal beszélgetés volt, amelyben Magyarországon élő, külföldi származású eszperantisták vallottak
az Eszperantóról. Vendégünk volt Stefan MacGill (ÚjZéland), Eugeno Macko (Németország).
A Magyarországi Eszperantó
Szövetség Zamenhof ünnepséget tartott 2009. december
13-án. Az ünnepséget megelőzően 9 órától egy rövid
közgyűlést is tartottunk.
Közgyűlésünkön először a
volt elnök, Baksa József számolt be az elmúlt év szakmai
munkájáról, majd a gazdasági
beszámolót hallhatták a
résztvevők Faragó Éva előadásában.
Tíz órára, az Ünnep kezdetére már szép számban érkeztek vendégek a Nemzetek
Házába. A himnuszok meghallgatása és eléneklése után
Szabó Imre elnökünk köszöntötte a megjelenteket.
Ezt követően a Tiszafüredi
Eszperantó Baráti Kör verscsokrát és Anjo Amika éne-

Ünnepségünk második részében átmentünk Budapesten a Nyúl utca 4. szám alá, ahol Kalocsay Kálmán, a nagy eszperantista költő és fordító emléktábláját lepleztük le. A táblánál egy kis megemlékezést
tartottunk, egy rövidke vers és ének meghallgatása
mellett beszédet mondott Dr Wacha Balázs, a
Kalocsay Baráti Társaság tagja és Dr Ferenczy Imre. A
beszédek után koszorúkat helyeztünk el a táblánál.
Ezzel le is zártuk rendezvényünket.
A Magyarországi Eszperantó Szövetség elnöksége
köszönetet mond az ünnepségünkön megjelent tagjainknak, az ünnepségen felszólalóknak és vendégeinknek, az emléktáblához adományozóknak és készítőjének.

A tartalomból:

Zamenhof Ünnepség
Karácsonyi üdvözlet
Fontos közlemények
Úi irodai ügyfélfogdás
Havonta MESZ hírlevél

Új MESZ hírlevél
Kedves Eszperantisták!
Fontos közlemények:

Szükségét éreztük, hogy havonta egy hírlevéllel jelenjünk meg tagjaink és barátaink számára. Hírlevelünk- ♦ A MESZ havi rendszerességgel
ben rövidített formában fogunk tájékoztatást adni
hírlevelet ad ki .
programjainkról, a jelentősebb nemzetközi eseményekről, terveinkről és munkánkról. Bővebb infor- ♦ A MESZ új irodájának címe: 1088
Budapest, Bródy S. u. 38. fsz/3.
mációkért látogassátok meg honlapunkat:
www.eszperanto.t-online.hu címen.
♦ Ügyfélfogadás: minden szerdán 1619 óráig.
Tel: 1 235 - 0930
Fax: 1 235 - 0931
♦ 2010 –től budapesti helyszínnel
elkezdi az Eszperantó nyelv oktatását a MESZ.
♦ Kalocsay Kálmán Gimnázium
működik 2009. szeptember 1-től
Bercelen.
♦ A Nyíregyházi Főiskola keretein
belül elindult az Eszperantó nyelv
oktatása.

